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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Ва рэн не з мя ты
Спат рэ біц ца: ліс ты мя-

ты — 250 г, цу кар — 1 кг, 

лі мон — 2 шту кі, ва да — 

0,5 л.

Ліс це мя ты пра мый це і 

злёг ку аб су шы це, за тым 

здраб ні це. Лі мо ны ра зам 

з лу пі най на рэ жце дроб на. 

Скла дзі це ўсё ў каст ру лю, да дай це ва ды і ва ры це 10 хві-

лін. Па кінь це на су ткі. За тым ад ціс ні це су месь і пра ца дзі це 

на стой, да дай це да яго цу кар і ва ры це да га тоў нас ці хві лін 

30—40. Ад ра зу раз лі це га ра чае ва рэн не ў стэ ры лі за ва ныя 

сло і кі і за ка тай це.

Клуб ніч ныя цу ка ты
Хат нія цу ка ты — вы дат ны спо саб за ха ваць яга ды 

на зі му без ха ла дзіль ні ка. А сі роп мож на за ка таць у 

сло і кі. Узім ку раз вёў кі пе нем — кам пот га то вы.

Спат рэ біц ца: клуб ні-

цы — 1,5 кг, цу кар — 1 кг, 

ва да — 200 мл.

Яга ды вы мый це і пра-

су шы це. Тым ча сам пры-

га туй це сі роп. Рас тва ры це 

цу кар у ва дзе і да вя дзі це да 

кі пен ня.

Чыс тыя і су хія яга ды за лі-

це га ра чым сі ро пам. Дай це 

цал кам астыць, за тым пра-

ца дзі це праз друш ляк.

Сі роп і ўсё, што сцяк ло з 

ягад, зноў да вя дзі це да кі-

пен ня. Яга ды па кла дзі це ў 

сі роп, які за кі пае, і ад ра зу 

вы клю чы це. Па кінь це асты-

ваць і зноў пра ца дзі це.

Паў та ры це ма ні пу ля цыі сем ра зоў. Апош ні раз па кінь це 

клуб ні цы ў сі ро пе мі ні мум на 3 га дзі ны. За тым да стань це 

яга ды і па кінь це сця каць на пра ця гу 4 га дзін.

Вы кла дзі це яга ды на бля ху, за сла ную пер га мен там. 

У та кім вы гля дзе су шы це іх у су хім мес цы, якое доб ра 

пра вет ры ва ец ца, на пра ця гу 4—5 дзён.

Мож на па ско рыць пра цэс, пра су шыў шы яга ды ў су шыл цы 

або ду хоў цы, па жа да на з кан век цы яй, пры тэм пе ра ту ры 50—

80 гра ду саў. Так цу ка ты бу дуць га то выя праз 10—15 га дзін.

Га то выя цу ка ты скла дзі це ў су хі ла ток, пе ра клаў шы 

кож ны пласт пер га мен там і пры сы паў шы цук ро вай пуд-

рай. За хоў вай це ў су хім мес цы з доб рай вен ты ля цы яй ці 

не вя лі кі мі пор цы я мі ў ма ра зіль най ка ме ры.

Ле дзя шы з ёгур ту
Здзі ві це сва іх дзя цей: 

пры га туй це для іх не-

звы чай ныя ле дзя шы з 

ёгур ту. Для гэ та га трэ ба 

змяс ціць ёгурт у кан ды-

тар скі шпрыц і вы ціс нуць 

не вя лі кія кроп лі на пер-

га мент. Па стаў це ім пра ві за ва ныя цу кер кі ў ма ра зіль ную 

ка ме ру на га дзі ну.

На шы нож кі
Каб но выя пры го жыя ба са нож кі ідэа льна гля дзе лі-

ся на ва шых ступ нях, трэ ба мак сі маль на пры вес ці 

но гі ў па ра дак.

Да па мо гуць у гэ тым хат нія ван нач кі з со дай. Аказ-

ва ец ца, со ду мож на па спя хо ва ўжы ваць у кас ме-

тыч ных мэ тах, па коль кі яна вы дат на ачы шчае, 

дэз ын фі цы руе, зды мае за па лен не, за гой вае ран кі 

і раз мяк чае ску ру.

З СО ДАЙ 

І МАР СКОЙ СОЛ ЛЮ

Каб раз мяк чыць 

ску ру ног, на поў ні це 

цёп лай ва дой не вя-

лі кі таз і на сып це у 

яго 2 ст. л. мар ской 

со лі і 2 ст. л. со ды, 

доб ра ўсё змя шай це 

і апус ці це но гі ў таз на 

10 хві лін.

З СО ДАЙ І МЫ ЛАМ

Для мак сі маль на га ачы шчэн ня ску ры ў трох літ рах цёп-

лай ва ды раз вя дзі це 2 ст. л. со ды і 2 ст. л. мыль най струж кі. 

Па тры ма й це но гі ў су ме сі 10 хві лін.

З СО ДАЙ І АЛЕ ЕМ

Ка лі вы хо ча це ўвіль гат ніць і та ні за ваць ску ру, тры літ ры 

цёп лай ва ды змя шай це з дзвю ма ста ло вы мі лыж ка мі со-

ды. Да дай це ў вад касць не каль кі па пя рэд не раз ве дзе ных 

у не вя лі кай коль кас ці аліў ка ва га алею або спір ту кро пель 

алею па чу лі, лі мо на, апель сі на, ла ван ды або мін да лю. Тры-

май це но гі ў рас тво ры на пра ця гу 10 хві лін.

З СО ДАЙ І МА ЛА КОМ

Каб нож кі ста лі ак са міт ны мі, змя шай це 1 л цёп ла га 

тлус та га ма ла ка з 1 ч. л. со ды. Тры май це но гі ў вад ка сці 

10 хві лін.

З СО ДАЙ І ПЕ РА КІ САМ

Ка лі трэ ба па зба віц ца ад трэ шчын на пят ках, да дай це 

ў цёп лую ва ду 2 ст. л. пе ра кі су ва да ро ду і ўсып це 2 ст. л. 

со ды, апус ці це но гі ў ван нач ку на 15 хві лін.

З СО ДАЙ І ЁДАМ

Каб па зба віц ца ад па шко джан няў на ску ры, пры га туй це 

ван нач ку з 2 л ва ды, 2 ст. л. со ды і 2 ст. л. ёду. Тры май це 

но гі ў су ме сі не больш за 10 хві лін.

З СО ДАЙ І ГЛІ НАЙ

Гэ та ідэа льны сро дак ад су ха сці ску ры і на топ ты шаў, ён 

вы дат на сіл куе плас ці ну па зног ця. Для пры га та ван ня та кой 

ван нач кі трэ ба раз вес ці 4 ст. л. бе лай глі ны і 2 ст. л. со ды 

ў 2 л ва ды. Тры май це но гі ў рас тво ры 15 хві лін.

П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

На яў насць ла ван ды на дач-

ным са до вым участ ку мож на 

ад чуць па асаб лі вым во да ры. 

Шэ ра-зя лё ныя кус ці кі з дроб-

ны мі квет ка мі — ня дрэн ны 

ме да нос, які ва ло дае шэ ра-

гам га ю чых улас ці вас цяў.

Гэ та рас лі на вель мі не па тра ба-

валь ная ў до гля дзе. Да стат ко ва 

пад рэ заць кус ці кі ла ван ды пас ля 

чар го ва га эта пу цві цен ня, як яны 

зноў вы пус ка юць кве та нос ныя па-

раст кі. Куль ту ра гэ тая віль га це лю-

бі вая і та му заў сё ды мае па трэ бу ў 

рэ гу ляр ных па лі вах. Асаб лі ва гэ та 

пра яў ля ец ца ў цёп лы і за суш лі вы 

пе ры яд. Каб ла ван да доб ра пры-

жы ла ся на дач ным участ ку, па жа-

да на пад бі раць яе сар ты ад мяс цо-

вых се лек цы я не раў. Пе рад па сад-

кай кус цік трэ ба змяс ціць на га дзі-

ну-паў та ры ў лет нюю ва ду. За тым 

бя ром і вы са джва ем яго на град ку. 

Каб рас лі на доб ра кус ці ла ся, пе-

рад па сад кай трэ ба бу дзе зрэ заць 

вер ха він ку. За ліш нія ка ра ні і ніж нія 

га лін кі з ліс цем так са ма не аб ход-

на вы да ліць. Глы бі ня па са дач най 

ямы для ся рэд ня рос лай ла ван ды 

(да 40 см) скла дае ка ля 30 см, як і 

ад лег ласць па між кус ці ка мі.

Пры ваб на вы гля дае гэ тая рас лі-
на, ка лі па са джа на ўздоўж са до вых 
да ро жак. Га лоў нае пры до гля дзе 
ла ван ды — пра віль на стрыг чы та-
кія «бэ за выя бар дзю ры». Ідэа льны 
ду эт ру жы і ла ван ды ў квет ні ку 

ства рае гар мо нію ко ле ру і па ху. 

Да рэ чы, іс нуе да стат ко ва шмат ві-

даў гэ тай квет кі. Апе тая Са фі яй Ра-

та ру, у мно гіх на шых су ай чын ні каў 

яна вы клі кае лёг кую на сталь гію, 

а так са ма пя шчот ныя ра ман тыч-

ныя па чуц ці. Гэ ты мяк кі квет ка вы 

пах мно гіх ураж вае дзя ку ю чы сва-

ім дух мя ным эфір ным але ям. Яшчэ 

ў Ста ра жыт ным Ры ме ла ван ду 

вы ка рыс тоў ва лі пад час ку пан ня, 

да да ючы ў ван ну. А вось дуб чы-

кі ла ван ды спаль ва лі, каб за сце-

раг чы свой дом. Ла ван ду шы ро ка 

вы ка рыс тоў ва юць у пар фу ме рыі, 

па коль кі ла ван да вы ара ма тыч ны 

алей су па кой вае, зды мае стрэс, 

стом ле насць і га лаў ны боль.

Ве дай це так са ма, што ла ван да 

больш лю біць бед ныя, чым цяж кія 

віль гот ныя гле бы. Раз мна жаць яе 

мож на ча ран ка мі і на сен нем. Да-

рос лая рас лі на да стат ко ва ма ро-

за ўстой лі вая, яна мо жа пе ра жыць 

да 30 гра ду саў ні жэй ну ля.

Вы са джва юць ла ван ду час цей 

за ўсё ў каст рыч ні ку, а ка лі ра біць 

гэ та на сен нем — то мож на і кры ху 

паз ней, да на ды хо ду ма ра зоў. Рас-

лі на па тра буе шмат свят ла і цяп ла. 

Вяс ной яе кус ты аб ра за юць, а як 

толь кі за цві це — збі ра юць «ура-

джай». Каб пра віль на за су шыць 

су квец ці, трэ ба вы браць за це не-

нае мес ца, якое доб ра пра вет ры-

ва ец ца.

Сён ня мно гія вы ка рыс тоў ва юць 

ла ван ду як жаў ця гон ны, ан ты сеп-

тыч ны, ан ты так січ ны, за гой валь ны 

і абяз боль валь ны сро дак. Ла ван-

дай на ват за праў ля юць га род ні ну 

і ры бу, са ла ты і ба ра ні ну. А вось 

у су пер мар ке тах мож на знай сці 

тра вя ную гар ба ту з утры ман нем 

гэ тых дух мя ных сі ніх кве так. Зрэш-

ты, на вош та вам су пер мар кет, ка лі 

ла ван да рас це на да чы прос та пад 

акном?

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ,

дач нік са шмат га до вым 

во пы там.

Гэ тых фо та здым каў у на-

шай сям'і за ста ло ся ўся го 

не каль кі, і яны бе раж лі ва 

за хоў ва юц ца. На ад ным з 

іх мае ба бу ля і дзя ду ля — 

Цвір ка Ан тон Лаў рэнць е віч 

і Ма рыя Ксе на фон таў на са 

сва ім сы нам у тым да лё-

кім 1933 го дзе. Жы лі яны ў 

вёс цы Пу ка ва (ця пер Кам-

са моль скае) Ка пыль ска га 

ра ё на Мін скай воб лас ці. Ма-

ла дыя, энер гіч ныя, поў ныя 

сіл і спа дзя ван няў. Та ды 

яны яшчэ не ве да лі, праз 

якія вы пра ба ван ні прый-

дзец ца прай сці.

Да вай ны дзя ду ля быў ад ным 

з ар га ні за та раў кал га саў у сва-

ім ра ё не. 15 лю та га 1933 го да 

ў Маск ве па чаў сваю ра бо ту 

Усе са юз ны з'езд кал гас ні каў-

удар ні каў. Ся род 44 прад стаў-

ні коў ад Бе ла ру сі ў ім пры маў 

удзел і мой дзя ду ля — Ан тон 

Лаў рэнць е віч Цвір ка. У сва ім вы-

ступ лен ні на пя рэ дад ні ад' ез ду ў 

ста лі цу ён га ва рыў: «Па дох не це 

з го ла ду!» — смя я лі ся з нас ку-

ла кі і пад ку лач ні кі. Але вый шла 

зу сім інакш. У 1931 го дзе ў наш 

кал гас ус ту пі ла 117 гас па да рак...» 

З Маск вы дзя ду ля пры ехаў у свой 

род ны кал гас «Ба я вік» поў ны сіл 

і энер гіі. Дзя ліў ся са сва і мі род-

ны мі і зем ля ка мі ўра жан ня мі аб 

Маск ве.

Не ска жаш, што жыц цё бы ло 

лёг кае. Але бы ла на дзея на неш-

та леп шае. Вай на пе ра рва ла ўсё. 

Дзя ду ля доб ра ах вот ні кам пай шоў 

на фронт, хоць і меў «бронь» па 

хва ро бе. Але ён, ка му ніст, не мог 

інакш. Ба бу ля за ста ла ся ад на з 

тры ма дзець мі. Тое, што ёй прый-

шло ся вы нес ці, цяж ка бы ло слу-

хаць без слёз на ва чах.

Лет нім ран кам 1941 го да вёс ку 

акру жы лі кар ні кі. Ня мец кія сал да-

ты зай шлі ў ха ту ба бу лі. Але гэ та 

бы лі прос та сал да ты, на ру ках у іх 

не бы ло спі саў з проз ві шча мі тых, 

ка го па трэб на зні шчыць. Яны час-

та ва лі дзя цей цу кер ка мі, аб лі ва лі-

ся ва дой ка ля ка ло дзе жа. Зда ец-

ца, ні чо га страш на га не ад бы ва ла-

ся, але ба бу ля ад чу ла не бяс пе ку. 

Яна шап ну ла ста рэй ша му сы ну, 

каб той з сёст ра мі ўця каў з ха ты. 

Пас ля не пры кмет на вый шла і са-

ма. Сха ва лі ся ў буль боў ні ку. І тут 

з'я ві лі ся эса саў цы, ха та за па ла-

ла. Сям'я ка му ніс та па він на бы ла 

быць зні шча на. Ба бу лі ра зам з 

дзець мі ўда ло ся ад паўз ці ў ста-

рое рэ чы шча. За не каль кі кро каў 

ад іх прай шоў па лі цай, але не 

за ўва жыў. У той жу дас ны дзень 

ня мно гім уда ло ся вы ра та вац ца. 

Зні шча ны бы лі сем'і ка му ніс таў, 

яў рэ яў, вяс ко вых ак ты віс таў.

Пас ля жы лі ў пар ты зан скім 

ся мей ным ла ге ры да за кан чэн-

ня вай ны. Прый шло ся пе ра жыць 

і го лад, і бла ка ду. У час бла ка ды 

пры пе ра пра ве це раз ра ку ба бу-

ля пры вяз ва ла да ся бе вя ро вач-

кай ма лод шую дач ку, маю ма му, 

каб не згу біць дзі ця. Ста рэй шы 

сын Ле а нід да па ма гаў раз вед чы-

кам, за гэ та быў уз на га ро джа ны 

ме да лём.

Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі 

вяр ну лі ся да моў, на па пя лі шча. 

Вы ка па лі зям лян ку. Але, ня гле-

дзя чы на ўсё, ба бу ля бу да ва ла 

ха ту, ву чы ла дзя цей. Яна ўсё ве-

ры ла, што яе Ан тон вер нец ца. Але 

прый шло па ве дам лен не, што ён 

пра паў без вес так у 1944 го дзе.

Я заў сё ды бу ду га на рыц ца сва-

і мі род ны мі, ха чу, каб іх жыц цё 

ста ла для ма іх дзя цей пры кла дам 

муж нас ці, стой кас ці, не па кор нас ці 

лё су. Бу ду ста рац ца, каб агень-

чык па мя ці ў на шай сям'і ні ко лі 

не па тух, каб ма ла дое па ка лен-

не га на ры ла ся сва і мі прод ка мі і 

пе ра да ва ла гэ тыя ўспа мі ны сва ім 

дзе цям.

Тац ця на ШЫД ЛОЎ СКАЯ,

Уз дзен скі ра ён, аг. Сла ба да.

Дач ныя па ра дыДач ныя па ра ды

ВАБ НАЯ ЛА ВАН ДА
Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй

Па мя та ем і га на рым ся

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц І


